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 In this research, the aquifer potential of Jiroft Plain was investigated in 

terms of quantity and quality. For this purpose, the groundwater potential 

index and the groundwater quality index were calculated using the 

hierarchical analysis process. Related parameters were used to calculate the 

groundwater potential index. The groundwater quality index was also 

calculated according to the amount of dissolved solids in the groundwater, 

the total hardness, and the concentration of sodium, sulfate, and chloride 

ions. Finally, using the capabilities of the geographic, information system, 

maps of the quantitative and qualitative potential of groundwater were 

prepared. Based on the obtained results, Jiroft Plain was divided into three 

categories, good, medium, and poor, in terms of quantitative potential, 

which accounted for 42, 32, and 26% of the area of the plain, respectively. 

From the point of view of qualitative potential, Jiroft plain is divided into 

four areas: unsuitable, poor, acceptable, and good, which cover 2, 11, 27, 

and 60% of the area of Jiroft plain, respectively. Based on the results of this 

research, the best groundwater potential is observed in the middle part of 

the plain and the weakest groundwater potential is observed in its eastern 

and southern margins. In terms of quality potential, except for the south and 

southwest parts of the plain, the quality potential of groundwater is suitable 

in other parts. 
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Introduction 

In recent decades, the improper management of 

water resources in Iran has caused the crisis of 

water shortage and environmental problems such 

as the salinization of aquifers and land 

subsidence. Evaluation of the groundwater 

potential is a vital factor for the optimal 

management of groundwater resources. Water 

level and quality data are important to assess the 

status of the aquifer’s balance. Groundwater 

potential maps are mainly used as an indicator of 

groundwater availability. However, information 

on groundwater quality is also needed for the 

proper management of aquifers.  

Groundwater quantitative aspects are mostly 

considered for the identification of groundwater 

potential zones, while both quantitative and 

qualitative aspects should be considered in the 

potential evaluation. Groundwater quality status 

depends on the factors such as aquifer geological 
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conditions, physiography, soil type, pumping 

rate, recharge rate, and land use types. 

Groundwater qualitative parameters such as total 

dissolved solids, total hardness, sodium ion, 

sulfate ion, and chloride ion are important for 

groundwater suitability assessment. In this study, 

a methodology is proposed for the identification 

of groundwater zones both in terms of quantity 

and quality based on the analytic hierarchy 

process (AHP). 

Materials and Methods 

To investigate the evaporation rate, the soils 

were The study area is Jiroft plain in the south of 

Kerman province. This plain is one of the most 

important agricultural production areas in Iran. 

The Jiroft plain groundwater potential indexes 

(groundwater potential index and groundwater 

quality index) are identified based on the analytic 

hierarchy process. The capabilities of 

geographical information systems (GIS) have 

also been used for this purpose. The groundwater 

potential index (GWPI) can be calculated as: 

GWPI = ∑ RiWi
n
i=1                  (1) 

Where, R and W represent the rate and weight of 

the desired parameter (i), respectively.  

In GWPI calculation, geology, groundwater 

depth, groundwater recharge, rainfall, land use, 

soil, slope, elevation, drainage density, and fault 

density are considered as influencing parameters. 

The groundwater quality index (GWQI) can also 

be calculated as: 

GWQI = ∑ RiWi
n
i=1                          (2) 

Where, R and W indicate the rate and weight of 

the parameter (i), respectively. Factors included 

in GWQI vary depending on total dissolved 

solids, total hardness and concentration of 

sodium, sulfate, and chloride ions.  

The final groundwater potential index map and 

groundwater quality index map were prepared in 

GIS environment.  

 

Results 

The GWPI and GWQI maps are shown in Fig. 1. 

According to Fig. 1a, the Jiroft plain has been 

classified into three groundwater potential zones. 

These zones are good, moderate, and poor and 

cover 401.2, 498, and 663 Km2 of the study area, 

respectively. As shown in Fig. 2b, the Jiroft plain 

has been classified into four quality zones. These 

zones are very poor, poor, acceptable, and good 

covering 31, 178.4, 424.9, and 946.8 km2 of the 

Jiroft plain area, respectively. 

 

 

Fig. 1 a) groundwater potential index map 

and b) groundwater quality index map  

Wells discharge data, aquifer transmissivity, and 

the amount of groundwater fluctuations were 

used to validate the resulting GWPI and GWQI 

maps. The highest measured discharge is related 

to the wells located in the middle parts of Jiroft 

Plain. There is a direct relationship between the 

aquifer transmissivity and the groundwater 

potential index (R2 = 0.49). The groundwater 

potential index has an inverse relationship with 

the amount of groundwater fluctuations. The 

abovementioned contents indicate the efficiency 
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of the models used in this study to evaluate the 

groundwater potential of the Jiroft plain.  

Conclusion 

The results of this study showed that the middle 

part of the Jiroft plain has the most suitable 

groundwater potential and a poor groundwater 

potential is observed in the east and south of the 

plain. The groundwater quality potential is 

suitable in a large part of the north and center of 

the plain. And, the groundwater has a poor and 

very poor potential in the south of the study area. 

The existence of fine-grained sediments in the 

southern part of the plain has reduced the 

quantitative and qualitative groundwater 

potential.  

The study results showed that the quantitative 

and qualitative potential of groundwater can be 

assessed using available data and geographical 

information system capabilities. Monitoring well 

data along with groundwater potential and 

groundwater quality index maps reveals the 

aquifer potential. Moreover, this study shows 

that decision-makers need to consider both 

groundwater quantity and quality aspects for the 

optimal management of groundwater resources. 

The methodology of this paper is generic in 

nature. It can be properly modified for other 

groundwater quality parameters based on local 

groundwater quality and pollution situations. 

Data Availability 

The data used in this research are presented in 

the text. 
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  پژوهشی   لهمقا

 

و   GISبا استفاده از  دشت جیرفت زیرزمینیّآب ارزیابی پتانسیل کمی و کیفی منابع 

 تحلیل سلسله مراتبیفرایند  مدل

 *1محمد فاریابی

 مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران استادیار، گروه 1

 چکیده   اطالعات مقاله 

  [04/08/1400]  ت:تاریخ دریاف

 [  28/09/1400]:  تاریخ بازنگری

 [ 30/09/1400]   تاریخ پذیرش: 

 

ین منظور  دپتانسیل آبخوان دشت جیرفت ازلحاظ کمی و کیفی بررسی شد. ب در این پژوهش 

پتانسیل   کیفیت    زیرزمینیآّب شاخص  شاخص  تحلیل   زیرزمینیآّبو  فرآیند  از  استفاده  با 

پتانسیل   شاخص  محاسبه  برای  شدند.  محاسبه  مراتبی  پارامترهای   زیرزمینیآّب سلسله    از 

با توجه به مقدار جامدات محلول در    زیرزمینیآّباستفاده شد. شاخص کیفیت    مرتبط نیز 

با    تیرنهادهای سدیم، سولفات و کلراید محاسبه شد.  ، سختی کل و غلظت یونزیرزمینیآّب

های شاخص پتانسیل کمی و کیفی های سیستم اطالعات جغرافیایی، نقشهاستفاده از قابلیت

آمده دشت جیرفت ازلحاظ پتانسیل کمی به  دستتهیه شد. بر اساس نتایج به  زیرزمینیآّب

و ضعیف تقسیم متوسط  بهسه رده خوب،  از مساحت    %26و    32،  42ترتیب  بندی شد که 

اختصاص دادند. از دیدگاه پتانسیل کیفی نیز دشت جیرفت به چهار منطقه    دشت را به خود

قابل  تقسیمنامناسب، ضعیف،  و خوب  ترتیب  قبول  به  که  از    %60و    27،  11،  2بندی شده 

این پژوهش،  دهند.  مساحت دشت جیرفت را تحت پوشش قرار می نتایج  اساس  بهترین  بر 

در حاشیه    زیرزمینیآّب ترین پتانسیل  ضعیف  در بخش میانی دشت و  زیرزمینیآّب پتانسیل  

جنوب  های جنوب و جز بخششود. ازلحاظ پتانسیل کیفی، بهشرقی و جنوبی آن مشاهده می

 ها مناسب است.  در سایر بخش  زیرزمینیآّبی دشت، پتانسیل کیفی  غرب

 :  های کلیدیواژه 

 زیرزمینیآّب پتانسیل  

 دشت جیرفت 

 . مراتبیفرآیند تحلیل سلسله  
GIS 

       نویسنده مسئول:*

faryabi@ujiroft.ac.ir   

 

 

 مقدمه -1
آب، افت دلیل به  زیرزمینیآّبمنابع    کفیت،  کاهش  سطح 

  و  جهانی گرمایش از ناشی اقلیمی تغییرات از یریرپذیتأث

از  متوالی و ممتد هایسالیخشک  رخداد و بارش نظام ییرتغ

) توسعه مهم هایچالش  and Solaimani  2017هستند 

Rahimi).   در ایران  کشور  در  آب  منابع  غیراصولی  مدیریت 

با  دهه ایران  شهرهای  از  بسیاری  تا  شده  باعث  اخیر  های 

بحران کمبود آب و پیامدهای ناشی از برداشت غیر بهینه از 

آبخوان زیرزمینیآّبمنابع   شدن  شور  فرونشست  مانند  و  ها 

 و  زیرزمینیآّبپتانسیل   ارزیابی بنابراین زمین مواجه شوند.

 مدیریت جهت هاآبخوانتغذیه   با متناسب بهینه برداریبهره

تصمیمات   .باشدمی ضروری  بسیار منابع این پایدار اتخاذ 

بهره برای  از منابع  بهینه مدیریتی  بدون   زیرزمینیآّببرداری 

پذیر نیست.  آگاهی از پتانسیل کمی و کیفی این منابع امکان

منابع   پتانسیل  برای    زیرزمینیآّبتعیین  معمول  روشی 

آبخوان کمی  )  هاارزیابی  (. Dhar et al. 2015است 

مستقیم قادر به    طوربه  ازدورسنجشهای  فناوری  کهییازآنجا
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منابع   سطحی    زیرزمینیآّبشناسایی  معیارهای  از  نیستند، 

شناسی، خاک،  ای مانند زمیناستخراج شده از تصاویر ماهواره

استفاده   زیرزمینیآّب کاربری اراضی و ... برای تعیین پتانسیل  

 زیرزمینی آّبهای سطح آب و نتایج آنالیز کیفی  دادهشود.  می

 ها هستند.مهم در تعیین وضعیت آبخوان مؤلفهنیز دو 

-در سال  زیرزمینیآّبدر زمینه ارزیابی پتانسیل کمی منابع  

 .Rao et alهای گذشته مطالعات متعددی انجام شده است.  

پتانسیل    (2009) ارزیابی  از   زیرزمینیآّب برای  بخشی  در 

سنجش از  جغرافیایی  هندوستان  اطالعات  سیستم  و  ازدور 

 پتانسیل منابع   Seif and Kargar (2011)استفاده کردند.  

 تحلیل روش از استفاده سیرجان را با دشت در  زیرزمینیآّب 

 بررسی کردند. جغرافیایی اطالعات سیستم و سلسله مراتبی

 در زیرزمینیآّب  منابع که داد نشان پژوهش این نتایج

پتانسیل   ها،افکنهمخروطه و چهارم دوران  دانهرسوبات درشت 

 Etishree et al. (2013)دارند.  زیرزمینیآّب بیشتری ازلحاظ  

 اطالعات سامانه ازدور،سنجش از استفاده با پژوهشی در 

تحلیل و جغرافیایی پتانسیل سلسله فرآیند   مراتبی، 

را  کشور 1یونائو منطقه در زیرزمینیآّب   بررسی هندوستان 

نتایج  مساحت از %16حدود   داد نشان پژوهش این کردند. 

خوب و خوب پتانسیل دارای منطقه  نیتأم ازنظر خیلی 

   Solaimani  Rahimi and  (2017)باشد.  می زیرزمینیآّب 

 پشتیبان هایجغرافیایی و مدل  اطالعات کارگیری سامانهبا به

 دشت زیرزمینی آّب  پتانسیل بندی اقدام به پهنهگیری  تصمیم

مانند   دهگالن پارامترهایی  از  پژوهش  این  در  کردند. 

 گسل، تراکم زهکشی، تراکم خاک، نفوذپذیری لیتولوژی،

طبقات شیب با   ارتفاعی و  مطالعه  این  نتایج  شد.  استفاده 

قابلیت پارامترهای  از  ها  چاه دبی و آبخوان انتقال استفاده 

-مدل توانایی از این مطالعه حاکی نتایج گردید. نجیاعتبارس

است.  زیرزمینیآّبپتانسیل   بندیپهنه در مورداستفادههای  

Owolabi et al. (2020)    حوزه    زیرزمینیآّبپتانسیل

سنجش   2بوفالو از  استفاده  با  را  جنوبی  آفریقایی  ازدور، در 

تحلیل   مدل  و  جغرافیایی  اطالعات  ی مراتبسلسهسیستم 

بهترین   که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  کردند.  ارزیابی 

شکاف    زیرزمینیآّبپتانسیل   و  درز  دارای  مناطق  به  مربوط 

  Shahinuzzaman et al. (2021)ها است.  فراوان در سنگ

ل آبخوانی در کشور بنگالدش را با استفاده از سیستم پتانسی

شاخص   پژوهشگران  این  کردند.  بررسی  جغرافیایی  اطالعات 

 
1Yunao 
2Buffalo 

براساس   زیرزمینیآّبپتانسیل    شدهاصالح  کردند.  ارائه  را 

داده  با  مناطق  در  پژوهشگران  این  ترکیب  نتایج  کم،  های 

آبراهه تراکم  شیب،  بارندگی،  مانند  موجود  ،  ها پارامترهای 

شناسی و ژئوفیزیک روشی مناسب برای تعیین پتانسیل  زمین

است.  آبخوان پتانسیل    Barua et al. (2021)ها  نیز 

کشاورزی در هندوستان   ریتأثپنج حوضه تحت    زیرزمینیآّب 

شیب،   مانند  پارامترهایی  از  استفاده  با  نوع  شناسنیزمرا  ی، 

آبراهه تراکم  گیاهی،  آبخوان،  پوشش  شاخص  بارندگی،  ها، 

پژوهشگران  این  کردند.  بررسی  توپوگرافی  شاخص  و  خاک 

داده از  استفاده  با  را  خود  کار  تراز  نتایج  زمانی  نوسانات  های 

اعتبارسنجی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد    زیرزمینیآّب 

پتانسیل   با  مناطق  تراز   زیرزمینیآّبکه در  نوسانات  ضعیف، 

 بیشتر است.  زیرزمینیآّب 

زمین  زیرزمینیآّب ت  کیفی مانند  عواملی  شناسی،  توسط 

آبخوان مشخص می تغذیه  میزان  و  نوع خاک  -فیزیوگرافی، 

قابلیت از  پژوهشگران  از  بسیاری  اطالعات  شود.  های سیستم 

ارزیابی کیفیت   برای  -استفاده کرده   زیرزمینیآّبجغرافیایی 

کیفیت     Asghari Moghadam et al. (2015)اند.

کیفیت    زیرزمینیآّب  شاخص  از  استفاده  با  را  مهربان  دشت 

کردند.    زیرزمینیآّب  مطالعه  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  و 

ازنظر کیفیت، بین   زیرزمینیآّبنتایج این پژوهش نشان داد  

 Sarbazi et  .گیرندنامطلوب تا مناسب قرار می  های کامالًرده

al. (2018)    با    زیرزمینیآّب کیفیت را  مشهد  دشت 

روشکابه و  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  آماری رگیری  های 

کردند.   بررسی  متغیره  که چند  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 

زمین کیفیت سازندهای  روی  بر  مهمی  تأثیر  شناسی 

نشان  داشته  زیرزمینیآّب  عاملی  تحلیل  نتایج  همچنین  اند. 

که الکتریکی داد  هدایت  جامدات  و پارامترهای  مجموع 

مهم محلول مؤثر  از  عوامل   زیرزمینی آّب کیفیت    برترین 

از شاخص کیفیت    Ram et al. (2021).  هستند استفاده  با 

کیفیت    زیرزمینیآّب  جغرافیایی،  اطالعات  سیستم  و 

سنگ  زیرزمینیآّب  آندراپرادش  در  حوضه  در  گرانیتی  های 

داد که   نشان  این مطالعه  نتایج  کردند.  را مطالعه  هندوستان 

در این منطقه کیفیت مناسبی نداشته و باید در    ینیزیرزمآّب 

 های طبیعی و انسانی تحت محافظت قرار گیرد. مقابل آالینده

 زیرزمینی آّبمنظور ارزیابی پتانسیل  هایی که بهاغلب پژوهش

-های کمی را در نظر گرفتهاند، تنها جنبهتاکنون انجام شده

درصورتی پتانسیل  اند.  ارزیابی  در  هم    رزمینیزیآّبکه  باید 
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های کیفی آب در نظر گرفته شود  های کمی و هم جنبهجنبه

(Dhar et al. 2015  ارزیابی بر  عالوه  مطالعه  این  در   .)

کمی   برای  زیرزمینیآّبپتانسیل  نیز  کیفی  شاخص  یک  از   ،

استفاده شده است. برای    زیرزمینیآّبارزیابی پتانسیل کیفی  

بر پتانسیل کمی و کیفی    مؤثرپارامترهای    ریتأثتعیین میزان  

نیز از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده    زیرزمینیآّب 

 است.

 ا همواد و روش -2
 منطقه موردمطالعه  -1-2

دشت جیرفت بخشی از حوضه غربی جازموریان است که بین  

های  شرقی و عرض 58˚ 17'و   57˚ 15 'های جغرافیایی  طول

استان   29˚ 13'و   28˚ 12'جغرافیایی   جنوب  در  شمالی، 

است   قرارگرفته  جیرفت   (.1)شکل  کرمان  دشت   مساحت 
2mk  2247   تا   450و ارتفاع آن از سطح دریا بینm 800 

ایران بوده   کشاورزیهای  این دشت یکی از قطب .متغیر است

ازنظر تولید محصوالت زراعی و باغی در کشور رتبه سوم را    و

 . داراست

 

 
 موقعیت و وضعیت عمومی منطقه موردمطالعه  -1شکل  

Fig. 1 Location and general map of study area 

دره جیرفت  استدشت  فروافتاده  و  گسلی  شیب .  ای  جهت 

حدود  در  آن  شیب  میانگین  و  جنوب  به  شمال  از  دشت 

m/km  7  .سطح دشت هموار و پوشش طبیعی گیاهی   است

است کم  هوایی .  آن  و  آب  دارای  اقلیمی  ازنظر  منطقه  این 

آن  نیمه ساالنه  بارندگی  متوسط  و  بوده   mm  170خشک 

( دارای  جیرفت  دشت  .  (Barkhori et al. 2017است 

دائمرودخانه شامل  های  شور،  رودخانه  ی  رودخانه  هلیل، 

آب نفوذ یافته از  .زهکش چیل و چندین رودخانه فصلی است

افکنه بسیار  مخروط  نقش  جیرفت  دشت  شمالی  بخش  های 

بااینکه آبخوان دشت جیرفت در  .مهمی در تغذیه آبخوان دارد

فشار است، اما در شرایط  بخش میانی دارای یک سفره تحت

دلیل   به  حفاریحاضر  کاهش  وجود  آرتزین  فشار  زیاد،  های 

صورت یکپارچه در نظر گرفته  زیادی یافته است و آبخوان به 

 . (Shahidasht and Abbasnejad 2011)شود می

 روش پژوهش  -2-2

منابع   کیفی  و  کمی  پتانسیل  ارزیابی  برای  پژوهش  این  در 

از دو شاخص    زیرزمینیآّب  استفاده شده    مهمدشت جیرفت 

پتانسیل  شا :است شاخص  ((GWPI  زیرزمینیآّب خص  و 

 (GWQI) .زیرزمینیآّب کیفیت 

 زیرزمینیآّبشاخص پتانسیل    -1-2-2

پتانسیل   جنبه  زیرزمینیآّبشاخص  بر  کمی  که  های 

رابطه    زیرزمینیآّب  از  استفاده  با  دارد،  محاسبه    (1)تأکید 

 . شودمی

(1                                      )𝐺𝑊𝑃𝐼 = ∑ 𝑅𝑖𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1 

نشانبه  Wو    R    ،هک پارامتر  ترتیب  وزن  و  امتیاز  دهنده 

های انجام شده قبلی  با توجه به پژوهش .هستند  (i)  موردنظر

پارو داده  مترهایی مانند  اهای موجود در منطقه موردمطالعه، 

آبزمین سطح  تا  عمق  تغذیه، شناسی،  میزان  زیرزمینی، 

آبراهه تراکم  خاک،  بافت  اراضی،  کاربری  بارندگی،  ،  میزان 

گسل تراکم  و  ارتفاع  پتانسیل    شیب،  شاخص  محاسبه  برای 

این پارامترهای با توجه به  .  زیرزمینی در نظر گرفته شدندآب 

آب  شرکت  کارشناسان  در  منطقه نظرات  شاغل  اساتید  ای، 

کرمان و مقاالت داخلی و خارجی  های جنوب استان  دانشگاه

با    ی مختلفوزن و امتیاز پارامترهابندی شدند. سپس  اولویت 

از   سلسله   روشاستفاده  تعیین تحلیل  و  محاسبه  مراتبی 

ی در ادامه نحوه تهیه هرکدام از پارامترها (.1  جدول)  گردید

 .ارائه شده است زیرزمینیآّبکاررفته در ارزیابی پتانسیل به
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 زیرزمینیآّبمترهای بکار رفته برای ارزیابی پتانسیل  اها و امتیازات تعیینی و نرمال شده پار وزن  -1  جدول
Table 1 Assigned and normalized weights of the parameters for groundwater potential assessment 

Parameter 
Normalized 

Weight 
Class Rate Assigned Normalized rate 

Geology 0.15 Recent alluvium 9 1.00 

Depth to groundwater 

(m) 
0.11 

5.9-27 9 0.43 

27.1-37 7 0.33 

37.1-67.1 5 0.24 

Recharge 

(Piscopo index) 
0.13 

4-6 3 0.20 

6-8 5 0.33 

8-9 7 0.46 

Rainfall 

(mm/year) 
0.09 

110-120 5 0.25 

120.1-130 7 0.35 

130.1-158.1 8 0.40 

Land use 0.15 

Agricultural land 8 0.36 

Grassland 6 0.27 

Bare land 5 0.23 

Residential area 3 0.14 

Soil 0.11 

Sandy and silty loam 7 0.47 

Sandy and silty clay 5 0.33 

Clay 3 0.20 

Drainage density 

(km/km2) 
0.09 

0- 0.5 8 0.50 

0.5-1 5 0.31 

1-1.4 3 0.19 

Slope 

(degree) 
0.06 

0-2 8 0.42 

2.1-5 6 0.32 

5.1-44.2 5 0.26 

Elevation 

(m) 
0.06 

456-633 8 0.39 

633.1-712 7 0.31 

712.1-1314 6 0.29 

Fault 

density 

(km/km2) 

0.06 

0-0.1 3 0.20 

0.1-0.4 5 0.33 

0.4-0.8 7 0.47 

 

 شناسی زمین -1-1-2-2

منطقهههه موردمطالعهههه عمهههدتاً توسهههط آبرفهههت پوشهههیده 

ههههای مطالعهههات ژئوفیزیهههک و حفهههاری .شهههده اسهههت

دههههد کهههه ضهههخامت ایهههن انجهههام شهههده نشهههان می

بعضههی از نقههاط دشههت بههه بههیش رسههوبات آبرفتههی در 

و مخهههههروط  هاوجهههههود مسهههههیل. رسهههههدمی m 200 از

ی متعهههددی کهههه از ارتفاعهههات شهههمالی، شهههرقی هاافکنهههه

نقهههش مهمهههی  ،دنهههطرف دشهههت امتهههداد دارو غربهههی بهههه

در مرکهههز دشهههت، سهههطوح  .دارد آبخهههواندر تغذیهههه 

هههها را کهههه بایهههد آن خهههوردیهمهههواری بهههه چشهههم م

طورکلی بهههه .رفهههتدر نظهههر گ (پالیههها) ایسهههطوح کفهههه

ی بسههتر هههاریزهرسههوبات دشههت جیرفههت شههامل سههنگ

ای، رسههههوبات بههههادی، ، مههههواد پادگانههههههههههارودخانههههه

صههههورت ای هسههههتند و بهسههههیالبی و مخههههروط افکنههههه

 انهههههدی متهههههداخل و درههههههم شهههههکل گرفتههاالیهههههه

(Abbasnejad 2008). 

 زیرزمینی آّب عمق تا سطح   -2-1-2-2

میههزان نفههوذ آب بههه درون عمههق تهها سههطح آب، زمههان و 

بهرای تهیهه الیهه عمهق تها سهطح کنهد.  آبخوان را کنترل می

ای موجههود در هههای مشههاهدههههای چههاهاز داده زیرزمینههیآّب

هها . موقعیهت ایهن چهاهدشت جیرفهت اسهتفاده شهده اسهت

ای در مشههاهده چههاه 63 ارائههه شههده اسههت. (1)در شههکل 

ههها آنمنطقههه موردمطالعههه وجههود دارد کههه عمههق آب در 

-شهود. بها اسهتفاده از دادهگیهری میصورت ماهانهه انهدازهبه

میههانگین عمههق برخههورد بههه سههطح ههها، هههای ایههن چههاه

محاسههبه  (1390-99سههاله )دهزیرزمینههی در یههک دوره آب

الیههه میههانگین عمههق تهها سههطح ترتیب اینبههه .شههده اسههت

 (.الف 2 شکلتهیه شده است )زیرزمینی آب
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 ، ب( تغذیه، ج( بارندگی و د( کاربری زمین زیرزمینیآّب عمق  های: الف(  نقشه  2شکل  

Fig. 2 Maps of: a) groundwater depth, b) recharge, c) rainfall, and d) landuse 

 تغذیه -3-1-2-2

های  ترین چالشزیرزمینی یکی از مهمبرآورد میزان تغذیه آب 

است آب  منابع  تخمین  .پژوهشگران  جهت  پژوهش  این  در 

در   .میزان تغذیه آبخوان از روش پیسکوپو استفاده شده است

و   بارندگی  میزان  شیب،  پارامترهای  از  استفاده  با  روش  این 

رابطه  از  استفاده  با  تغذیه  پتانسیل  خاک،  نفوذپذیری  میزان 

   (.Piscopo 2001) دی آدست میبه (2)

تغذیه(  2) نفوذپذیری   +بارندگی   +شیب  )میزان    =   مقدار 

   (خاک

الیهبرای   و  الیهابتدا    ،تغذیه  تهیه  بارندگی  شیب،  های 

جدول   معیارهای  اساس  بر  سپس  و  تهیه  (  2)نفوذپذیری 

الیهد.  شدن  بندیرتبه شدسپس  همپوشانی  مذکور  و    ه های 

 (. ب 2)شکل درنهایت الیه تغذیه به دست آمد 

 . (Piscopo 2001, Al-Adamat et al. 2003)  ها برای محاسبه تغذیه در منطقه موردمطالعهامتیازها و وزن   -2  جدول

Table 2 Recharge ratings and weightings for the study area (Piscopo 2001, Al-Adamat et al. 2003). 

Slope (%) Rainfall (mm/yr) Soil Permeability Recharge 

Range Rate Range Rate Range Rate Range Rate 

< 2 4 > 850 4 High 5 11-13 10 
2-10 3 700-850 3 Moderate to high 4 9- 11 8 

10-33 2 500-700 2 Moderate 3 7-9 5 
> 33 1 < 500 1 Low 2 5-7 3 

    Very low 1 3-5 1 
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 بارندگی  -4-1-2-2

بارندگی، کمیت و کیفیت آب های سطحی و  تغییرات مکانی 

برای تهیه الیه بارندگی    .دهدقرار می  ریزیرزمینی را تحت تأث

ایستگاه  آمار  باراناز  و  های  جیرفت  دشت  در  موجود  سنجی 

آن   دورهاطراف  یک  شده  yr  20  (99-1380  )  در  استفاده 

بین   ساالنه  بارندگی   میانگین .است موردمطالعه  منطقه  در 

 (. ج 2است )شکل متغیر  mm/yr 150 تا 110

 کاربری اراضی  -5-1-2-2

 زیرزمینیآّب تراز و کیفیت   بر زیادی زمین تأثیر  نوع کاربری

کاربری زیرا  مصارف مختلف هایدارد،   از متفاوتی  باعث 

 .Asghari Sarasekanrood et alشوند )می زیرزمینیآّب 

نقشه    .(2021 به  توجه  با  جیرفت  دشت  اراضی  کاربری  نوع 

طبیعی   منابع  کل  اداره  توسط  شده  تهیه  اراضی  کاربری 

  ترینمهم(.  د   2جنوب استان کرمان، تعیین شده است )شکل  

عبارتکاربری جیرفت  زمینهای دشت  از  های کشاورزی،  اند 

 مناطق مسکونی، اراضی مرتعی و اراضی فاقد پوشش گیاهی. 

 خاک  -6-1-2-2

است. خصوصیات  اصلی محصوالت کشاورزی  خاک خاستگاه 

دانه اندازه  مانند  میزان خاک  در  مهمی  نقش  آن  بافت  و  ها 

آب کیفیت  و  دشت  تغذیه  خاک  بافت  نقشه  دارد.  زیرزمینی 

( شکل  در  است.  الف  -3جیرفت  شده  ارائه  انواع    ترینمهم( 

رس    ای و سیلتی،اند از: لوم ماسهخاک در این منطقه عبارت 

 ای و سیلتی و رس. ماسه

 شیب  -7-1-2-2

کننده میزان نفوذ آب به ترین عوامل کنترلشیب یکی از مهم

فرصت  آب  باشد،  کمتر  شیب  چه  هر  است.  خاک  داخل 

دشت  شیب  نقشه  دارد.  خاک  درون  به  نفوذ  برای  بیشتری 

رقومی مدل  از  است   -جیرفت  شده  استخراج  آن  ارتفاعی 

ای از دشت جیرفت  بخش عمده(. شیب زمین در  ب  3)شکل  

 درجه است.  2کمتر از 

 ارتفاع  -8-1-2-2

پست زمین  مناطق  واحدهای  توسط  نرممعموالً  تر  شناسی 

می بیشپوشیده  آب  بنابراین  به  شوند،  مناطق  این  در  تری 

(. ارتفاع دشت Dhar et al. 2015کند )داخل زمین نفوذ می

سطح دریا  نسبت به    m   1000از  تا بیش    456جیرفت بین  

رقومی مدل  از  ارتفاع  الیه  تهیه  برای  است.  ارتفاعی    -متغیر 

 (. ج-3استفاده شده است )شکل 

 

 ها تراکم آبراهه -9-1-2-2

آبراهه نشانتراکم  نفوذپذیری  ها  میزان  و  جنس  دهنده 

زمین واحدهای  )سطحی  است   .Prasad ad et alشناسی 

آبراهه2008 تراکم  چه  هر  ایجاد  (.  قابلیت  باشد،  بیشتر  ها 

کمتر است.   زیرزمینیآّب رواناب بیشتر بوده و احتمال تغذیه  

آبراهه رقومی  فایل  از  استفاده  موردمطالعه،  با  منطقه  های 

 ( ارائه شده است.د 3ها تهیه و در شکل )نقشه تراکم آبراهه

 تراکم گسل -10-1-2-2

عوامل ثانویه    ها( یکی ازها و گسلها )درزها، شکافشکستگی

-شناسی هستند. گسلافزایش نفوذپذیری در واحدهای زمین

-های زمینهای موجود در دشت جیرفت با استفاده از نقشه

ماهواره تصاویر  و  )ای شناسایی شدهشناسی  (  ه  -3اند. شکل 

 های منطقه موردمطالعه است.دهنده تراکم گسلنشان
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تراکم  های: الف( خاک، ب( شیب، ج( ارتفاع، د(  نقشه  3شکل  

 گسلتراکم  آبراهه، و ه(  
Fig. 3 Maps of: a) Soil, b) slope, c) elevation, d) 

drainage density, and e) fault density 

 زیرزمینیآّبشاخص کیفیت    -2-2-2

آب کیفیت  شاخص  محاسبه  )برای  از  GWQIزیرزمینی   )

 . استفاده شد( 2رابطه )

(2) 𝐺𝑊𝑄𝐼 =∑𝑅𝑖𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

 

نشان  Wو    Rکه،   ترتیب  پارامتر  به  وزن  و  امتیاز  دهنده 

 ( هستند.iموردنظر )

 زیرزمینیآّبی بکار رفته در محاسبه شاخص کیفیت  پارامترها شده  و امتیازات نرمال هاوزن   -3جدول  
Table 3 Normalized weights and rates for the individual features for water quality index 

Parameter Normalized Weight Class Rate Assigned Normalized rate 

TDS 

(mg/l) 
0.18 

<500 9 0.45 

500-1000 7 0.35 

1000-2000 3 0.15 

>2000 1 0.05 

TH 

(mg/l) 
0.12 

<250 9 0.45 

250-500 7 0.35 

500-1000 3 0.15 

>1000 1 0.05 

Na+ 

(mg/l) 
0.25 

<115 9 0.45 

115-230 7 0.35 

230-460 3 0.15 

>460 1 0.05 

-2
4SO 

(mg/l) 
0.16 

<145 9 0.45 

145-280 7 0.35 

280-580 3 0.15 

>580 1 0.05 

Cl- 

(mg/l) 
0.28 

<175 9 0.45 

175-350 7 0.35 

350-700 3 0.15 

>700 1 0.05 
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، پارامترهای بکار رفته  زیرزمینیآب با توجه به وضعیت کیفی  

هستند.  متفاوت  نیز  آب  کیفیت  شاخص  تعیین  در 

بهمعروف آب  کیفیت  تعیین  برای  که  روشی  کاربرده  ترین 

طبقهمی طبقه  Schoellerبندی  شود،  این  یک  است.  بندی 

گذشته  از  و  بوده  آب  کیفیت  ارزیابی  برای  استاندارد  روش 

دنیا   مختلف  مناطق  در  آب  کیفیت  بررسی  برای  تاکنون 

مورداستفاده قرارگرفته است. در این روش پارامترهایی مانند  

یون غلظت  و  کل  سختی  محلول،  جامد  مواد  های  مجموع 

کیفیت آب به کار گرفته سدیم، کلراید و سولفات برای تعیین  

همین  (.  Schoeller 1977)شوند  می از  نیز  مطالعه  این  در 

کیفی   پتانسیل  ارزیابی  برای  استفاده    زیرزمینیآّبپارامترها 

شده است. برای تعیین وزن و امتیاز هر یک از این پارامترها  

 (.  3از مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است )جدول 

 زیرزمینی آّبای مربوط به پارامترهای کیفی  هبرای تهیه الیه

آنالیز شیمیایی نمونه نتایج  شده توسط  آوری های آب جمعاز 

آب سهامی  تابستان  منطقهشرکت  در  کرمان   1399ای 

( نشان داده  1ها در شکل )استفاده شده است. محل این نمونه

الیه است.  محاسبه شده  در  که  پارامترهایی  به  مربوط  های 

(  4اند نیز در شکل )استفاده شده  زیرزمینیآّبشاخص کیفی  

(، در مورد همه پارامترهای  4اند. با توجه به شکل )ارائه شده

نامناسبزیرزمینیآّبکیفی   جنوبی ،  بخش  در  وضعیت  ترین 

های مرکزی و  در بخش   زیرزمینیآّبشود.  دشت مشاهده می

 ی دشت کیفیت مناسبی دارد.شمال

      

     
 زیرزمینیآّبتوزیع مکانی پارامترهای کیفی    –4  شکل

Fig. 4 Spatial distribution of groundwater quality parameters 

 ها و بحث یافته  -3
 پتانسیل کمی آبخوان  -1-3

پتانسیل    نقشه   دشت جیرفت در شکل  زیرزمینیآّبشاخص 

دشت 5) نقشه،  این  به  توجه  با  است.  شده  داده  نشان   )

جیرفت ازنظر پتانسیل کمی به سه منطقه با پتانسیل ضعیف،  

تقسیم خوب  و  رده   متوسط  این  مساحت  است.  به  شده  ها 

با   برابر  بهترین   است.  2mk 663  و   498،  2/401ترتیب 

آن   میانی  بخش  در  جیرفت  دشت  آبخوان  کمی  پتانسیل 

وجود دارند.  اصلی هایآبراهه شود. در این مناطقمشاهده می

رود نیز از بخش میانی دشت عبور کرده و باعث  رودخانه هلیل

) می  زیرزمینیآّبتغذیه    (.Shojaheidari  2007شود 

امکان آبخوان بنابراین  این   در  سطحی هایآب توسط تغذیه 
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 Saraf andمطالعات  نتایج   با  مناطق بیشتر است. این مورد

Chaudhary (2004)  در اصلی هایآبراهه ریتأثبر   مبنی 

پتانسیل تغذیه مطابقت دارد. شیب زمین در   زیرزمینیآّب و 

بخش میانی دشت جیرفت عمدتاً کمتر از دو درجه است. این  

رواناب توسط  آبخوان  تغذیه  افزایش  باعث  کم  های  شیب 

بخش در  شد.  خواهد  بر  سطحی  عالوه  دشت،  میانی  های 

آز تحتآبخوان  آبخوان  سطحی،  در  اد  دارد.  وجود  نیز  فشار 

به  آبخوان  این  مناطق  رسوبات برخی  است.  چندالیه  صورت 

تشکیل دهنده آبخوان در بخش مرکزی دشت عمدتاً از ماسه،  

شده تشکیل  رس  و  گراول  دارای  سیلت،  رسوبات  این  اند. 

در هستند.  خوبی  هیدرولیکی  هدایت  و   این  نفوذپذیری 

نیز ضخامتمناطق   و زیاد  آبرفت  -هم می  m  200به    بوده 

خوب   پتانسیل  ایجاد  باعث  شرایط  این    زیرزمینی آّبرسد. 

 Rahimi and Solaimaniشده است. این مورد با مطالعات  

 مطابقت دارد.  (2017)

 
 دشت جیرفت   زیرزمینیآّب نقشه پتانسیل    -5شکل  

Fig. 5 Groundwater potential map of Jiroft plain 

پتانسیل  ضعیف بخش   زیرزمینیآّبترین  و  در  جنوبی  های 

شرق میجنوب  مشاهده  موردمطالعه  منطقه  شیب ی  شود. 

ی دشت نسبت به سایر مناطق آن  جنوب شرقزمین در بخش  

در  خاک  است.  ریزدانه  نیز  مناطق  این  خاک  است.  بیشتر 

ای و در بخش  ی از نوع رس سیلتی و ماسهجنوب شرقبخش  

بنابراین میزان نفوذ آب سطحی در    جنوبی از نوع رسی است.

بخش بخشاین  سایر  از  کمتر  ضخامت  ها  است.  دشت  های 

ان در بخش جنوب شرقی، دهنده آبخورسوبات آبرفتی تشکیل

نیز   جنوبی  بخش  در  است.  دشت  مناطق  سایر  از  کمتر 

تشکیل الیهرسوبات  شامل  عمدتاً  آبخوان  ضخیم  دهنده  های 

شده سبب  مذکور  عوامل  هستند.  پتانسیل  رسی  که  اند 

مؤید    زیرزمینیآّب  موضوع  این  باشد.  ضعیف  مناطق  این  در 

 Saranya and  و   Seif and Kargar (2011)مطالعات  

Saravanan (2020)   پتانسیل کاهش  دالیل  مورد  در 

 است. زیرزمینیآّب 

پژوهش، این  نتایج  و  زمین معیارهای براساس  شناسی 

پتانسیل  ریتأثتوپوگرافی   بر  دارند.  زیرزمینیآّب  زیادی 

Rahimi (2012)  ژئومورفولوژی پارامترهای  -سنگ و نیز 

فاکتورهای  مهم  عنوانبه را شناسی ارزیابی   مؤثرترین  در 

 معرفی کرده است. زیرزمینیآّب پتانسیل منابع

 
 برداری های بهرهتوزیع مکانی دبی چاه  -6شکل  

Fig. 6 Spatial distribution of well discharge 

 اعتبارسنجی مدل  -1-1-3

از داده   پژوهش  این  نتایج  های متعددی  برای بررسی صحت 

برداری، ضریب قابلیت انتقال آبخوان های بهرهشامل دبی چاه

 کمک گرفته شده است. زیرزمینی آّبو نوسانات زمانی تراز 

منطقهگیری دبی چاهاندازه  آب  توسط شرکت سهامی  ای ها 

 ( شکل  است.  شده  انجام  میزان (  6کرمان  مکانی  پراکندگی 

چاه  بهرهدبی  میهای  نشان  را  دبی  برداری  بیشترین  دهد. 

چاه اندازه به  مربوط  شده  بخش گیری  در  که  است  های  هایی 

اند. این موضوع نتایج حاصل از میانی دشت جیرفت واقع شده

پتانسیل   به می  دییتأ را    زیرزمینیآّبارزیابی  توجه  با  کند. 

های  اغلب در بخش   l/s  25  دبی بیش ازهای با  (، چاه 6شکل )

شده واقع  دشت  دبی  مرکزی  در  چاهاند.  مناطق  این  در  ها 

(، 6رسد. با توجه به شکل )می   l/s  80برخی موارد به بیش از  

ازچاه با دبی بیش  راستای گسل  l/s  45  های  در  های  عمدتاً 

جنوبی(   شمالی  تقریباً  امتداد  )با  منطقه  اند. قرارگرفتهاصلی 

این گسل  نقش  مؤید  موضوع  آبخوان دشت این  تغذیه  در  ها 
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گسل این  حضور  بنابراین  است.  مثبت  جیرفت  عملکرد  و  ها 

آن شده  هیدرولیکی  آبخوان  کمی  پتانسیل  بهبود  باعث  ها 

در   Mehrabi and Pourkhosravani (2019)  است. نیز 

بر   افزایش  مثبت گسل  ریتأثمطالعات خود  در    هاچاه  یدب ها 

 اند. تأکید کرده

نشان  ترینمهم که  آبخوان،  هیدرودینامیکی  دهنده  ضریب 

می انتقال  قابلیت  ضریب  است،  آن  آبدهی  باشد  پتانسیل 

(Nadjla et al. 2021( شکل  ضریب  7(.  مکانی  توزیع   )

می نشان  را  جیرفت  دشت  در  آبخوان  انتقال  دهد.  قابلیت 

 نتایج آزمون پمپاژ محاسبه شده مقادیر این ضریب با توجه به  

  d/2m  تا  100است. میزان ضریب قابلیت انتقال آبخوان بین  

آبخوان   3000 انتقال  قابلیت  میزان  حداکثر  است.  متغیر 

از آن  d/2m  2000  )بیش  حداقل  و  آن  مرکزی  بخش  در   )

از   -( در بخش جنوبی دشت مشاهده میd/2m  500)کمتر 

( )Shojaheidari  2007شود  شکل  دومتغیره  8(.  نمودار   )

را نشان   انتقال آن  قابلیت  آبخوان و ضریب  پتانسیل  شاخص 

این شکل )می به  با توجه  این 8دهد.  رابطه مستقیمی بین   )

 Rahimi andدو پارامتر وجود دارد. این مورد مؤید مطالعات  

Solaimani (2017) باشد. می 

 
تغییرات مکانی ضریب قابلیت انتقال آبخوان و شاخص    -7شکل  

 زیرزمینیآّب پتانسیل  
Fig. 7 Spatial variation of aquifer transmisivity and 

groundwater potential index 

 
و ضریب    زیرزمینیآّبشاخص پتانسیل    نمودار دومتغیره  -8شکل  

 قابلیت انتقال آبخوان 

Fig. 8 Bivariate diagram of groundwater potential 

index and aquifer transmissivity 

می که  پارامترهایی  از  پتانسیل  یکی  بررسی  برای  توان 

تراز   زیرزمینیآّب  نوسانات  میزان  کرد،  استفاده  آن  از 

پتانسیل   زیرزمینیآّب  با  نوسانات  این  میزان  زیرا  است، 

پتانسیل  رابطه  زیرزمینیآّب  با  مناطق  در  دارد.  معکوس  ای 

تراز    زیرزمینیآّب  نوسانات  میزان  بیشتر    زیرزمینیآّب ضعیف 

( نوسانات  Barua et al. 2020است  میزان  بررسی  برای   .)

از داده  زیرزمینیآّب  های عمق برخورد  آبخوان دشت جیرفت 

مشاهدهچاه  زیرزمینیآّب سطح  به   دوره  های  یک  در  ای 

( استفاده شده است. میزان نوسان 99-1390)   yr  10   زمانی

بین    زیرزمینیآّب سطح   زمانی،  این دوره   m  3/3  تا  -13در 

)شکل   است  تراز  9متغیر  مثبت  نوسانات  در   زیرزمینیآّب (. 

می مشاهده  پتانسیل  مناطقی  که  بهتر   زیرزمینیآّبشود 

)ا شکل  پتانسیل  10ست.  شاخص  دومتغیره  نمودار   )

چاه  زیرزمینیآّب  محل  مشاهدهدر  نوسانات  های  میزان  و  ای 

می نشان  را  آب  همانسطح  شکل دهد.  این  در  که  طور 

پارامتر مشاهده  مشاهده می شود رابطه معکوسی بین این دو 

پتانسیل   Barua et al. 2020شود.  می مطالعه  در  نیز 

 غرب بنگال نتایج مشابهی را ارائه کردند.  زیرزمینیآّب 

 
و شاخص    زیرزمینیآّبتغییرات مکانی نوسانات تراز    -9شکل  

 زیرزمینیآّب پتانسیل  
Fig. 9 Spatial variation of groundwater fluctuations 

and groundwater potential index 

 
و میزان    زیرزمینیآّبشاخص پتانسیل    نمودار دومتغیره  -10شکل  

 زیرزمینیآّب نوسانات تراز  

Fig. 10 Bivariate diagram of groundwater potential 

index and groundwater fluctuations 

R² = 0.4639

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0 2000 4000

G
ro

u
n

d
w

at
er

 p
o

te
n

ti
al

 
in

d
ex

Transmisivity (m2/d)

R² = 0.2954

0.05

0.15

0.25

0.35

-20-10010G
ro

u
n

d
w

at
er

 p
o

te
n

ti
al

 
in

d
ex

Water table fluctuation (m)

SAMSUNG
Typewritten text
576



 

 

 پتانسیل منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت 

 

 Environment and Water Engineering زیست و مهندسی آب محیط

 Vol. 8, No .3, 2022 1401  پاییز،  3، شماره  8دوره  

 پتانسیل کیفی آبخوان  -2-3

خیلی   بخش  چهار  به  کیفی  پتانسیل  ازلحاظ  جیرفت  دشت 

قابل ضعیف،  )شکل ضعیف،  شده  تقسیم  خوب  و  (،  11  قبول 

از   2Km 8/946 و 9/424، 4/178، 31ترتیب ها بهکه این رده

 اند. مساحت دشت را به خود اختصاص داده

کیفی  مناسب وضعیت  در    زیرزمینیآّبترین  جیرفت  دشت 

آن مشاهده می و مرکزی  مناطق  بخش شمالی  این  در  شود. 

آبخوان   )لوم رسی و سیلتی( است.  بافت درشت  خاک دارای 

درشت  رسوبات  از  جریان  نیز  جهت  است.  شده  تشکیل  دانه 

حاشیه  زیرزمینیآّب  از  سمت  نیز  به  شرقی  و  شمالی  های 

دشت   جنوب  و  میمرکز  انتظار  بنابراین  که  است.  رود 

بخش  زیرزمینیآّب  در  خوبی  مرکزی  کیفیت  و  شمالی  های 

 دشت داشته باشد. 

 
 نقشه شاخص کیفیت آب دشت جیرفت   -11شکل  

Fig. 11 Groundwater quality index map of Jiroft plain 

بخش  زیرزمینیآّبکیفیت   و    در  غربجنوبی  ی دشت  جنوب 

است.   شامل  نامناسب  عمدتاً  جیرفت  دشت  جنوبی  بخش 

و  است  سیلتی  و  رسی  ریزدانه  خروجی به  رسوبات  عنوان 

می عمل  عملکرد  آبخوان  و  ریزدانه  رسوبات  وجود  کند. 

به منطقه  این  باعث  هیدرولیکی  آبخوان،  تخلیه  عنوان منطقه 

باعث   ریزدانه  رسوبات  است.  شده  آن  کیفی  پتانسیل  کاهش 

آب   ماندگاری  زمان  افزایش افزایش  درنتیجه  و  آبخوان  در 

می آب  امالح  بهغلظت  امالح  شوند.  غلظت  نیز  طبیعی  طور 

از آبخوان افزایش   زیرزمینیآّبمحلول در آب در محل خروج  

 زیرزمینی آّبنیز حرکت    Najafzadeh et al. 2015  یابد. می

به را  ریزدانه  رسوبات  امالح  در  افزایش  دالیل  از  یکی  عنوان 

کردهم  زیرزمینیآّب  سبزهعرفی  بزرگ  گسل  حضور  واران  اند. 

کیفیت   نیز  منطقه  این  تحت    زیرزمینیآّبدر  قرار    ریتأثرا 

و نمک( را به    دهد. این گسل رسوبات تبخیری شامل )گچ می

سمت باال حرکت داده است. تماس این رسوبات با آب باعث  

در   محلول  امالح  آن   زیرزمینیآّب افزایش  کیفی  تخریب  و 

و   Alijani et al. 2018شود. این موضوع مؤید مطالعات  می

Arjmand et al. 2019  نقش گسل بر  تخریب  مبنی  در  ها 

 است. زیرزمینیآّب کیفیت 

 گیری نتیجه-4
این پژوهش پتانسیل کمی و کیفی آبخوان دشت جیرفت  در  

شد.   ارزیابی  کرمان  استان  جنوب  دستاوردهای    ترینمهمدر 

 این پژوهش به شرح زیر است:

مناسب  -1 جیرفت  دشت  میانی  بخش  کمی،  ترین ازلحاظ 

ضعیف  زیرزمینیآّبپتانسیل   دارد.  پتانسیل را  ترین 

دشت   زیرزمینیآّب  جنوبی  و  شرقی  حاشیه  به  مربوط  نیز 

به   برخورد  زیاد  ، ضخامت کم  زیرزمینیآّباست. عمق نسبتاً 

وجود   و  دشت  شرقی  بخش  در  زمین  زیاد  شیب  آبخوان، 

دالیل    ترین مهمخصوص در بخش جنوبی،  رسوبات ریزدانه به

 در این مناطق است. زیرزمینیآّبایجاد پتانسیل ضعیف 

های جنوب و جز بخش، بهزیرزمینیآّب  از دیدگاه کیفیت  -2

کیفی   پتانسیل  دشت،  غربی  مناسب   زیرزمینیآّب جنوب 

از دالیل   یکی  ریزدانه در بخش جنوبی  رسوبات  است. وجود 

کیفی   تخریب  دشت   زیرزمینیآّبمهم  جنوبی  بخش  است. 

عبور   مسیر  انتهایی  و    زیرزمینیآّبمحل  است  آبخوان  در 

دلیل افزایش   ترینمهمکند.  ل می عنوان خروجی آبخوان عمبه

در این منطقه همین    زیرزمینیآّبامالح آب و کاهش کیفیت  

سبزه گسل  عملکرد  البته  است.  تخریب موضوع  در  نیز  واران 

 کیفی آب نقش دارد. 

دشت  چاه  -3 میانی  بخش  در  اغلب  باال  دبی  با  های 

در قرارگرفته نیز  انتقال  قابلیت  ضریب  میزان  بیشترین  اند. 

میبخ مشاهده  میانی  سطح ش  نوسانات  میزان  شود. 

پتانسیل    زیرزمینیآّب  شاخص  با  معکوسی  رابطه  نیز 

ارائه   زیرزمینیآّب  از مدل  دارد. این موارد مؤید نتایج حاصل 

 شده برای ارزیابی پتانسیل آبخوان است.
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های کمی،  عالوه بر جنبه زیرزمینیآّبدر ارزیابی پتانسیل  -4

جنبه به  میزان   هایتوجه  زیرا  است،  ضروری  نیز  آب  کیفی 

کمیت   ریتأثکنندگان هم تحت  مناسب بودن آب برای مصرف

 گیرد. کیفیت آن قرار می ریتأثو هم تحت 

داده از  استفاده  زمینبا  )مانند  اولیه  اطالعات  و  شناسی،  ها 

های کیفی( همراه با  ، شیب، بارندگی، دادهزیرزمینیآّبعمق  

بههای  قابلیت جغرافیایی  اطالعات  میسیستم  توان خوبی 

منابع   کیفی  و  کمی  کرد.    زیرزمینیآّبپتانسیل  ارزیابی  را 

چاه داده پایشی  بهرههای  نقشههای  با  همراه  های  برداری 

کیفی    زیرزمینیآّبپتانسیل   مناطق  زیرزمینیآّبو شاخص   ،

خوب   پتانسیل  کرد.   زیرزمینیآّب دارای  خواهند  مشخص  را 

تصمیم  نتایج جهت  مناسبی  راهنمای  پژوهش  در  این  گیری 

منطقهسازمان آب  سهامی  شرکت  مانند  آب  متولی  ای های 

خواهد   آب  منابع  مدیریت  و  موجود  وضعیت  ارزیابی  جهت 

نقشه این بود.  در  شده  تهیه  کیفی  و  کمی  پتانسیل  های 

می  بهینه پژوهش  مدیریت  برای  مناسبی  مبنای  تواند 

 آبخوان دشت جیرفت باشد.  برداری و توسعهبهره

پتانسیل   ارزیابی  در  مهم  فاکتورهای  از  ، زیرزمینیآّبیکی 

های  برآورد صحیح میزان تغذیه آبخوان است. ازآنجاکه مؤلفه

های سطحی، آب برگشتی متعددی )مانند نزوالت جوی، آب 

شود  نقش دارند، توصیه می  زیرزمینیآّب( در تغذیه  کشاورزی

ج استاندارد  روشی  آبخوان  تا  تغذیه  میزان  تخمین  هت 

مدلبه در  استفاده  پتانسیل  منظور  ارزیابی   زیرزمینیآّبهای 

 توسعه داده شود.

 هاداده دسترسی به 
حسب درخواست، از طرف نویسنده مسئول از طریق ایمیل    هاداده 

 باشند. ارسال میقابل

 تضاد منافع نویسندگان 
می   هنویسند اعالم  مقاله  هیچاین  که،  در دارند  منافعی  تضاد  گونه 

 رابطه با نویسندگی و یا انتشار این مقاله ندارند. 
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